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Uznesenie  
Výročnej členskej schôdze MO SRZ 

 
Členská schôdza MO SRZ Nové Mesto nad Váhom konaná dňa 19. septembra 
2021 od 9:00 hod. v MsKS Nové Mesto nad Váhom: 
 
 

1. schvaľuje 
a. Právoplatnosť a uznášania schopnosť členskej schôdze v zmysle 

§14, odsek 6 Stanov SRZ 
b. Program členskej schôdze 
c. Pracovné predsedníctvo, mandátovú a návrhovú komisiu 
d. Správu o činnosti výboru MO za rok 2020 prednesenú predsedom 

výboru p. Viliamom Hornišom 
e. Správu o hospodárení na revíroch MO v roku 2020 prednesenú 

p. Petrom Sedlákom 
f. Správu o ekonomických výsledkoch MO v roku 2020 a návrh 

rozpočtu na rok 2021 prednesenú predsedom výboru p. Viliamom 
Hornišom 

g. Správu Kontrolnej komisie MO za rok 2020 prednesenú 
predsedom Kontrolnej komisie p. Miroslavom Jánošíkom 

h. zavedenie hornej miery amura 80 cm na revíri 2-5590-1 Zelená 
voda 

2. berie na vedomie 
a. príspevky diskusie  

i. Vystúpenie pána Ing. Lauša člena prezídia Rady SRZ 
ii. Návrh pána MUDr. Urminského k plašeniu kormoránov – 

návrh na spoluprácu so Slovenským poľovným zväzom, 
návrh na monitorovanie kvality vôd 

iii. Pán Kovačovic, otázka na pána Ing. Lauša na konanie 
pána so zvláštnym povolením z TN organizácie 

iv. Vystúpenie Petra Sedláka k návrhu hornej miery pre 
amura od budúceho roku ako možné riešenie 
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v. Vystúpenie Ing. Ladislava Šujana k spomínanému konaniu 
člena z TN 

vi. Spoločný návrh predsedu Viliama Horniša a uznášania 
schopnej schôdze k zavedeniu hornej miery amura  

vii. Návrh z pléna, aby mala rybárska stráž možnosť zadržať 
povolenie, odpoveď Ing. Lauša, otázna je opodstatnenosť 
RS v budúcnosti, ale skúsime viaceré organizácie spolu 
navrhnúť a iniciovať zmenu Vyhlášky 

viii. Návrh z pléna, či by nemohla RS len predbežne pozastaviť 
platnost povolenia, Ing. Lauš vysvetlil, že to môže len 
disciplinárny orgán, Viliam Horniš doplnil 

ix. Ing. Kvašnovský k nákupom pozemkov vzhľadom na 
dobré výsledky, odpoveď predsedu pána Horniša 

x. Návrh k hlasovaniu o hornej miere amura pre revír Zelená 
voda 2-5590-1 

 
3. ukladá 

a. výboru MO dodržiavať a plniť úlohy z Plánu hlavných úloh na rok 
2021 predneseného p. Marianom Valíkom 

b. dodržiavať platnosť úloh z predchádajúcich Výročných členských 
schôdzi MO 

c. Finančne podporovať Krúžok mladých rybárov 
d. riadiť sa stanovami SRZ 
e. výboru MO zapracovanie schválenej hornej miery amura pre revír 

2-5590-1 Zelená voda do Miestneho rybárskeho poriadku 
 
Účinnosť uznesenia začína schválením členskou schôdzou MO Nové 
Mesto nad Váhom. 
 
Schválené: za 44  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
Predseda návrhovej komisie: Ing. Radim Mutina __________________ 
 
Člen návrhovej komisie:  Mário Turovský __________________ 
 
Člen návrhovej komisie:  Miroslav Fetr  __________________ 
 


